
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คํานําหนาชื่อ ยศ/ผศ.        นภา  จันทรตรี
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน 7 ม.ิ
3. ตําแหนงงานปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย
4. หมายเลขบัตรประชาชน  
5. วัน เดือน ป เกิด 13  ม.ิย.2520

  
6. ศาสนา พุทธ สัญชาติ ไทย

  สถานภาพทางทหาร 
 สวนสูง  155  

7. ที่อยูปจจุบัน   
เลขที่ 27/5  หมูที่
        อําเภอ ขลุง  
เบอรโทรมือถือ  0863778847

8. ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที่ 27/5  หมูที่
        อําเภอ ขลุง  
เบอรโทรมือถือ  0863778847

9. ระดับการศึกษา 
9.1 ระดับปริญญาตรี  

  คุณวุฒิ  ศศ.ม. (การพัฒนาชุมชน
  สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
  ปที่จบ  2545 2551 

9.2 ระดับปริญญาโท   
  คุณวุฒิ  รป.ม. (การบริหารทั่วไป
  สาขาวิชา การบริหารทั่วไป
  ปที่จบ  2542  

    9.3 ระดับปริญญาเอก  
  คุณวุฒิ    
  สาขาวิชา   
  ปที่จบ    

10. ผลงานวิชาการ 
10.2 บทความวิจัย / วิชาการ 

- ชลพรรณ  ออสปอนพันธ

มาลา. (2559). การวิจัยการบูรณาการ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ: กรณีศึกษาการบรหารจัดการทรัพยากรหอยลายของกลุมประมงพื้นบานแหลมเทียน

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นภา  จันทรตร ี      

.ย.  2547      
ผูชวยศาสตราจารย(สายวิชาการ)   
       
2520       

 เชื้อชาติ ไทย จังหวัดที่เกิด จันทบุร ี  สถานภาพสมรส
 -  กรุปเลือด B    น้ําหนัก

หมูที ่    1 ถนน/ซอย - ตําบล/เขตวันยาว
  จังหวัด จันทบุรี       รหัสไปรษณีย

0863778847       อีเมลaeyrb@hotmail.com          LINE ID

หมูที ่    1 ถนน/ซอย - ตําบล/เขตวันยาว
  จังหวัด จันทบุรี       รหัสไปรษณีย

0863778847       อีเมลaeyrb@hotmail.com          LINE ID

การพัฒนาชุมชน)   ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)   
การพัฒนาชุมชน       

       

การบริหารทั่วไป)      
การบริหารทั่วไป       

       

        
       
       

ชลพรรณ  ออสปอนพันธ, นภา จันทรตรี, สุเทพ  สุสาสนี, มนตรี ธรรมโชติ และยุทธนา บุปผา

การวิจัยการบูรณาการ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง

กรณีศึกษาการบรหารจัดการทรัพยากรหอยลายของกลุมประมงพื้นบานแหลมเทียน

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน.ในการประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 10เรื่อง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    
    
    
    
   

สถานภาพสมรส สมรส 
น้ําหนัก 66 

วันยาว  
รหัสไปรษณีย22110            

LINE ID 091167651   

วันยาว  
รหัสไปรษณีย22110            

LINE ID 091167651   

    
    
    

    
    
    

    
    
    

มนตรี ธรรมโชติ และยุทธนา บุปผา

การวิจัยการบูรณาการ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง

กรณีศึกษาการบรหารจัดการทรัพยากรหอยลายของกลุมประมงพื้นบานแหลมเทียนยึดหลักปรัชญา

เรื่อง “กาวสูงานวิจัยใน



ศตวรรษที่ 21”. วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2559.จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี.481-488. (รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาต)ิ 

- ทิพวรรณ  พละสุขสมบัต,ิ นภา  จันทรตรี และราตรี  พิงกุศล. (2559). ความตองการสวัสดิการ

สังคมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุร.ี ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 “วิจัย สรางองคความรูใหม รับใชสังคม”. วันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559.อยุธยา: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.311-315. (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

- นภา  จันทรตรี, ราตรี  พิงกุศล และทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ. (2559). แนวทางการพัฒนาการ

จัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศน โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน กรณีศึกษา

ชุมชนเกวียนหัก ตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุมศรีอยธุยา ครั้งที่ 7 “วิจัย สรางองคความรูใหม  รับใชสังคม”. วันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559.อยุธยา: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.311-315. (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

11. ประสบการณการสอน 
รายวิชาระดับปริญญาตรี  
2063201 การบริหารการพัฒนา 
2064227 สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 
2062207 การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ 
2063212 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 
2063402 สถติิสําหรับนักวิจัยทองถิ่น 
2063106 แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมในระดับทองถิ่น 
2061102 การปกครองทองถิ่นไทย 
2063216 การศึกษาคนควาตําราเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 
2062202 ทฤษฎีองคการ 
2064229 ภาวะผูนําในการบริหารงานภาครัฐ 
2553308 การประเมินผลโครงการ 
2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 

12. ประวัติการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
1. วันที่ไดรับ  5 ธ.ค. 2558  ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ จัตุถาภรณชางเผือก    
2. วันที่ไดรับ    ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ       
3. วันที่ไดรับ    ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ       
4. วันที่ไดรับ    ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ       
5. วันที่ไดรับ    ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ      

  


